Novobystrický
hlásnik
Časopis obce Nová Bystrica
Č. 5/2007 júl
XVI. ročník
10,- Sk
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Novobystrický hlásnik

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 10.5.2007
sa uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.

Prítomní:
Milan Kotvas

Rodáci zaniknutých obcí Harvelka a Riečnica po roku opäť doma
30.
júna
2007 sa konalo už
tradične stretnutie
rodákov
zaniknutých
obcí
Harvelka a Riečnica
pod záštitou Obce
Nová Bystrica. Po
príhovore starostu
obce Nová Bystrica
Milana Kotvasa sa
konala vo Farskom
kostole narodenia
Panny Márie v
Riečnici slávnostná
svätá omša, ktorú celebrovali Jeho Excelencia Mons. Viliam Judák,
nitriansky diecézny biskup, Jeho Excelencia Mons. Jozef Viktor Adamec,
biskup slovenského pôvodu, ktorý je na čele diecézy Altoona-Johnstown
(USA) a je dlhoročným protektorom slovenských a kresťanských
myšlienok v zahraničí a ostatní prítomní duchovní z okolitých farností.
Hlavní celebranti sa prihovorili prítomným slovami, ktoré majú všetkých
povzbudiť v ich ďalšom živote mimo svojho strateného domova.
Pokračovanie na strane č. 17

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Monika Držiaková, Ing.
Neprítomný:

Žemel Milan

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení z
predchádzajúceho zastupiteľstva
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval,
že zastupiteľstvo je schopné právoplatne

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Elenu Jančulovú a Rudolfa Chovanca.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol Jozefa Radôšťana, Vilmu
Masnicovú a Moniku Držiakovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Plnenie uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva
Starosta obce informoval OZ o
rokovaní so Slovenskou poštou ohľadom
rušenie pošty v našej obci. Predstavitelia
SP informovali, že boli také plány, ale sa
od nich upustilo. Zároveň starosta
informoval OZ o možnosti obnovenia
filiálky Slov. sporiteľne v našej obci.
Starosta obce jednal s lekárnikom o
možnosti prenájmu miestnosti v Dome
služieb, v ktorej by sa zriadila lekáreň.
Miestnosť
pre
potreby
lekárne
nevyhovuje. Starosta následne navrhol
prenajať ju p. Dane Romaníkovej. OZ
prenájom miestnosti schválilo.
Zároveň starosta obce informoval OZ o
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výpovedi nájomnej zmluvy p. Masnicu z
Domu služieb. Miestnosť sa zatiaľ
neprenájme, ponechá sa k dispozícii
Slovenskej sporiteľni, prípadne sa
vymenia s p. Romaníkovou, čo bude aj v
nájomnej zmluve.
5. Rôzne
Starosta obce informoval, že dňa 11. 5.
2007 príde do našej obce p. Belousovová
a minister školstva p. Mikolaj. Pôjdu
pozrieť do školy v Novej Bystrici a
Vychylovke a potom bude v kultúrnom
dome v Novej Bystrici s nimi beseda za
účasti našich občanov. Sú prichystané
projekty na zateplenie budov, výmenu
okien a radiátorov.
Starosta obce informoval, že dňa 17. 5.
2007 príde do našej obce Otec biskup. Na
slávnostnom zastupiteľstve mu bude
udelené čestné občianstvo. Budú pozvaní
občania našej obce, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj Novej Bystrice
Starosta obce informoval, že na
pondelok 14. 5. 2007
boli pozvaní
účastníci, ktorí majú pozemok na
ostrovčeku.
Starosta obce informoval OZ, že osada
Petrekovia
dokončila
vodovod
svojpomocne. OZ schválilo úhradu
faktúry na vodovod do výšky 30.000,- Sk.
Starosta obce dal na schválenie návrh
nájomnej zmluvy medzi obcou a ZZSS a
zároveň zrušenie bezplatného nájmu
ZZSS zo dňa 21. 6. 2006. OZ zrušilo
bezplatný prenájom priestorov pre ZZSS
počtom hlasov 8. OZ schválilo prenájom
priestorov ZZSS počtom hlasov 8 v
zmysle VZN o miestnych poplatkoch.
P. Chovanec informoval OZ o
možnosti zriadenia bezkáblovej televízií v
našej obci s digitálnym prenosom. OZ
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uvedené zobralo na vedomie.
Starosta obce informoval OZ, že
ohľadom ostrovčeka zasadala pracovná
rada. V priebehu dvoch týždňov bude
projekt l. etapy vyznačené nové koryto
rieky s piatimi splavmi, aby voda
pomalšie tiekla. Celé koryto bude
upravené kameňom. Druhá etapa sa týka
odkanalizovania výpustov do rieky. V
prípade, že nebude dostatok materiálu,
bude sa prevážať depónia od Závodzky.
Zároveň informoval, že sa vypracúva
projekt na cyklotrasu, ktorá by v našej
obci viedla po starej železničke.
Starosta obce informoval OZ , že škola
vo Vychylovka má neuhradené záväzky
cca vo výške 550.000,- Sk.
6. Diskusia
P. Jančulová sa informovala u starostu
obce na priebeh návštevy p. Belousovovej
a p. Mikolaja.
P. Huláková sa informovala o možnosti
opravy cesty na cintorín - zatiaľ nie je
možné?
P. Držiaková poprosila o kanalizáciu
potôčka na hranici Šumskovia a
Mackovia. Kanalizáciu potoka OZ
schválilo.
P. Chovanec navrhol, aby sa zamestnal
pracovník, ktorý by mal na starosti údržby
bytových domov.
P. Huláková - požiadala starostu obce o
opravu okraja cesty u Závodzky, ktorý sa
ničí nákladnými autami, ktoré zvážajú
drevo z hory. OZ doporučilo starostovi
obce vyzvať PSDL Nová Bystrica, aby
upravili zjazd cesty u Závodzky k
riečnému brodu ku škole.
7. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
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Radôšťan predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesenia, ktoré bolo poslancami
jednohlasne
schválené
a obecné
zastupiteľstvo
k rokovaniu
prijalo
nasledovné:
uznesenie číslo 6/2007

A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Elenu
Jančulovú a p. Rudolfa Chovanca
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p.
Moniku Držiakovú
5. informáciu starostu obce p. Kotvasa o
návšteve otca biskupa Viliama Judáka a
pozvanie hostí na slávnostné zasadanie v
sále kultúrneho domu
6. informáciu starostu obce o návšteve
ministra školstva p. Mikolaja a
podpredsedníčky
parlamentu
p.
Belousovovej
7. správu o plnení uznesení z
predchádzajúcich zastupiteľstiev
8. informáciu p. Chovanca o zriadení
bezkáblovej televízie v našej obcí
9. informáciu starostu obce o pokračovaní
projekčných prác na budovaní ostrovčeka
od kostola po školu
10. rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Nová
Bystrica - Vychylovka k dnešnému dňu celkový dlh školy je cca 540.000,- Sk
11. sťažnosť Pavla Sykoru, bytom
Vychylovka č. 355, o znečistení zdroja
pitnej vody u Zemenov
12.
sťažnosť
obyvateľov
osady
Závodzkovia na poškodzovanie vozovky
obecnej cesty ťažkými vodidlami pri
odvoze dreva
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B/ schvaľuje
2. program dnešného zastupiteľstva
3. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Vilma Masnicová a Monika
Držiaková
4. prenájom miestnosti v Dome služieb
/bývalé kaderníctvo/ p. Romaníkovej
Dane, bytom Nová Bystrica 820, s tým,
že v prípade záujmu Slovenskej
sporiteľne sa miestnosti vymenia, ak by
si Slov. sporiteľňa dala takú podmienku
5. príspevok na vodovod do osady
Petrekovia vo výške 30.000,- Sk
6. prenájom priestorov pre ZZSS podľa
VZN Obce o miestnych poplatkoch
7. zriadiť premostenie potôčika medzi
osadami Šumskovia a Macovia

C/ruší
- uznesenie z 21. 6. 2006 o bezplatnom
nájme za priestory pre ZZSS.

D/ukladá
- pracovníčke OÚ p. Liščákovej vyhľadať
adresu p. Andreja Kurku, ktorý spôsobil
znečistenie pitnej vody a vyzvať ho
písomne na zákaz akejkoľvek činnosti,
ktorá by zasahovala do zdroja pitnej
vody

E/ doporučuje
- starostovi obce vyzvať PSDL Nová
Bystrica na úpravu zjazdu z cesty u
Závodzky k brodu ku škole
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3. Voľba návrhovej komisie
Milan Kotvas
starosta obce

8. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Overovatelia:
Mgr. Elena Jančulová
Rudolf Chovanec

4. Rôzne
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici,
ktoré sa konalo dňa 14.6.2007
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Prítomní:
Milan Kotvas

Rokovanie:
Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Monika Držiaková, Ing.
Neprítomný:

Kultán Jozef

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia

Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol Jozefa Radôšťana, Vilmu
Masnicovú a Milana Žemela. Návrh bol
jednohlasne schválený.

1. Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva
otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval,
že zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku
obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Janu Hulákovú a Moniku Držiakovú.

Starosta obce predložil OZ žiadosť o
poskytnutie dotácie na obnovu maľovky
kostola, zároveň sa vyjadril, že
momentálne
môže
obecný
úrad
poskytnúť max. 400.000,- Sk. Člen
farskej rady, p. Šadibol, informoval OZ,
že maľovka bude stáť cca 620.000,- Sk.
OZ schválilo dotáciu vo výške 600.000,Sk, a to v dvoch splátkach 400.000,- Sk a
do konca roka 200.000,- Sk počtom
hlasov 8.
Zároveň OZ schválilo zrezanie tují pri
kostole do výške 1,5 m.
Kontrolórka obce predložila OZ Správu z
následnej finančnej kontroly za 1.
štvrťrok 2007. OZ správu zobralo na
vedomie.
Kontrolórka obce predložila OZ návrh
Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2007. OZ plán kontrolnej činnosti
schválilo bez pripomienok počtom hlasov
8.
Člen
finančnej
komisie
Pavol
Romaník prečítal Správu zo zasadania
finančnej komisie.
Starosta informoval OZ, že v bytovke
pri ZŠ je už urobené dúchadlo vonku.
Závady, ktoré sú v záruke sa opravia /na
ríňach a oknách/.
Zároveň OZ doporučilo starostovi
obce riešiť nedoplatky MuDr. Korčeka na
nájomnom.
P. Liščáková predložila OZ Štatút
krízového štábu Obce Nová Bystrica. OZ
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štatút po prerokovaní schválilo počtom
hlasov 8.
P. Liščáková predložila OZ Štatút
obecnej knižnice Obce Nová Bystrica.
OZ Štatút obecnej knižnice schválilo
počtom hlasov 8.
Starosta obce informoval OZ, že Obci
Nová Bystrica bola schválená dotácia na
výstavbu
vodovodu
vo
výške
11.200.000,- Sk.
Následne nato bolo OZ predložené
rozpočtové opatrenie č. 1 o navýšenie
rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti
o sumu 11.788.000,- Sk, a to nasledovne:
Príjmová časť: 11.200 tis. Sk - dotácia z
environmentálneho fondu a 588. tis. Sk
za predaj plynovodu do Korčeka.
Výdavková časť: 11.200 tis. Sk na
výstavbu vodovodu, 560. tis. Sk na
výstavbu vodovodu - vlastné zdroje a 28
tis. Sk na údržbu vodovodu.
Starosta obce predložil OZ žiadosť
Evy Vakulovej, bytom Nová Bystrica
896, o prenájom miestnosti v Dome
služieb - bývalé kvetinárstvo. OZ žiadosť
schválilo počtom hlasov 8.
Starosta obce predložil OZ žiadosť o
vydanie
súhlasu
na
umiestnenie
prevádzky firme TIPSPORT SK, a. s.
Kalinčiaka, Žilina, v pohostinstve Jeleň
Nová Bystrica. OZ žiadosť schválilo
počtom hlasov 8.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
p. Stanislava Halvoníka, bytom Nová
Bystrica 672, o odpredaj časti pozemku č.
4702/1. OZ žiadosť schválilo v cene 70,Sk/m2 s tým, že geometrický plán si dá
vyhotoviť na vlastné náklady.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Renáty Čierňavovej, bytom Nová
Bystrica 139, o prenájom 3-izbového
bytu od l. 10. 2007. OZ žiadosť schválilo
počtom hlasov 8.
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Starosta obce predniesol OZ žiadosť
Ondreja Sobola, bytom Nová Bystrica
404, o odpredaj pozemku KN-C 4701/1.
OZ súhlasilo s odpredajom takej časti
pozemku, aby obci ostala ucelená
parcela.
Starosta obce predložil žiadosť Jána a
Miroslava Halvoníka, bytom Nové Sady
č. 51 o spevnenie komunikácie - úpravu
ciest budeme riešiť v celej Novej Bystrici
a bude sa myslieť aj na nich.
Starosta obce informoval OZ o podaní
žiadosti o rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice vo výške 20 mil. Z toho obec
by mala financovať 15%.
Starosta obce predložil OZ žiadosť
osád
Romaníkovia,
Klanicovia
a
Hančínovia o údržbu cesty. OZ schválilo
požiadať
o
opravu
cesty
poľnohospodárske družstvo, ktoré cestu
taktiež využíva.
Starosta obce informoval OZ o podaní
žiadosti o výnimku z čerpania finančných
prostriedkov 220.000,- Sk, ktoré boli od
minulého roka uložené v OTP Banke od
MV a RR SR na bezbariérové byty.
Starosta obce informoval OZ, že p.
Dana Šadibolová sa vzdala miesta v
redakčnej rade Novobystrického hlásnika,
náhradu za seba navrhla p. Irenu
Pavelkovú. OZ Irenu Pavelkovú schválilo
do redakčnej rady počtom hlasov 8.
Starosta obce predložil OZ žiadosť
Ing. Jána Vanča, bytom ul. Hurbanova
48, Ivanka pri Dunaji, o odkúpenie
nehnuteľnosti č. p. 209, na parcelách č.
378/1, 378/2 a 379 - záhrada za účelom
rekonštrukcie na rekreačné účely. OZ
schválilo odpredaj nehnuteľnosti na
základe znal. posudku počtom hlasov 8.
Starosta obce informoval OZ o
stretnutí
zástupcov
Mikroregiónu
Bystrická dolina za účelom výstavby
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cyklotrasy, ktorá sa bude začínať v
Krásne nad Kysucou a končiť u Škorvagy
s možnosťou neskoršieho pokračovania
okolo priehrady.
Starosta obce informoval OZ o
uskutočnenej
voľbe
riaditeľov
základných škôl v Novej Bystrici. V
Novej
Bystrici bol zvolený Mgr.
Lalinský Milan. Vo Vychylovke p.
Vráblová nedodržala podmienky a nebola
radou školy vylúčená z výberového
konania. Na základe uvedeného výberové
konanie na riaditeľa školy vo Vychylovke
bolo zrušené. Doterajší riaditeľ je
poverený riadením školy vo Vychylovke
do ďalšieho výberového konania.
Starosta
obce
navrhol
zmenu
štruktúry riadenia obecného úradu.
Požiadal OZ o schválenie
funkcie
prednostu obecného úradu. OZ zmenu
štruktúry OcÚ neschválilo 4 za a 4 sa
zdržali hlasovania.
5. Diskusia
P. Masnicová poďakovala za urobenie
osvetlenia do osady Sobolovia.
P. Šadibol sa informoval, kedy bude
osvetlenie urobené v osade u Šadibola.
P. Jančulová informovala starostu o
veľmi zlom stave cesty vo Veľkom
potoku, ako bývajú Maluniakovia.
P. Žemel navrhol, aby sa popolnice v
letnom období odvážali 2x do mesiaca.
Uvedené OZ schválilo počtom hlasov 8.
6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef
Radôšťan predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesenia, ktoré bolo
poslancami
jednohlasne
schválené
a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu
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prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 8/2007

A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Janu
Hulákovú a p. Moniku Držiakovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p.
Milana Žemela
5. informáciu starostu k rekonštrukcií
kostola a žiadosť Farského úradu v Novej
Bystrici o poskytnutie dotácie obce na
tieto práce. Návrh na dotáciu z obce vo
výške 600.000,- Sk
6. správu z následnej finančnej kontroly
predloženú
kontrolórkou
obce
p.
Chovancovou
7. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2007 predloženú kontrolórkou
obce
8. správu finančnej komisie pri OZ
predloženú p. Romaníkom
9. problém zápachu čističky pri llbytovom dome pri ZS je nutné riešiť k
spokojnosti občanov
10. riešiť nedoplatky na nájomnom
MuDr. Korčeka
11. návrh Štatútu krízového stavu Obce
Nová Bystrica
12. návrh Štatútu obecnej knižnice v
Novej Bystrici
13. informáciu starostu obce o financiách
na výstavbu obecného vodovodu dotácia vo výške 11.200.000,- Sk
14. žiadosť Evy Vakulovej, bytom Nová
Bystrica 896, o prenájom miestnosti v
Dome služieb /bývalé kvetinárstvo/
15. žiadosť TIPSPORT SK a. s.
Kalinčiaka 14, Žilina, o zriadenie
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prevádzky tipovacej kancelárie
16. žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom
Nová Bystrica 672, o odkúpenie pozemku
pod výstavbu rodinného domu
17. žiadosť Renáty Čierňavovej, bytom
Nová Bystrica 139, o nájom 3-izbového
bytu u Korčekov
18. žiadosť Ondreja Sobola, bytom Nová
Bystrica 404, o odkúpenie časti pozemku
KN-C 4702/1
19. žiadosť Jána Halvoníka, bytom Nové
Sady 388, o spevnenie cesty - cesty sa
budú upravovať priebežne pri výstavbe v
obci
20. žiadosť obyvateľov Romaníkovia,
Klanicovia, Hančínovia o opravu cesty požiadať Roľnícke družstvo St. Bystrica,
PSDL
NB
o
spoluúčasť
na
prefinancovanie tejto úpravy
21. informáciu opravy mosta v
Rycierkach smerom do Chmúrov
/Skanzen/
22. informáciu o financiách na
bezbariérové byty u Korčeka vo výške
220.000,- Sk na účte v OTP Banke požiadavka obce o výnimku pri ich
čerpaní
23. odstúpenie Dany Šadibolovej, bytom
Vychylovka 757, z redakčnej rady
Novobystrického hlásnika, návrh na jej
miesto - Irena Pavelková
24. žiadosť Ing. Jána Vanča, ul.
Hurbanova č. 48, Ivanka pri Dunaji, o
odkúpenie nehnuteľnosti č. p. 209, na
PKN 378/1, 378/2 a 379 Záhrada
25. informáciu o voľbe riaditeľov škôl v
Novej Bystrici a Vychylovke
26. požiadavku starostu obce p. Kotvasa
o zmenu štruktúry riadenia obce - zriadiť
funkciu prednostu obecného úradu

Novobystrický hlásnik

B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Radôšťan, Vilma Masnicová a Milan
Žemel
3. dotáciu na rekonštrukciu kostola vo
výške 600.000,- Sk s tým, že 400.000,Sk bude poskytnuté v priebehu týždňa a
200.000,- Sk neskôr
4. úpravu vysadených stromkov v okolí
kostola /tuje/ na výšku 1,5 m ako živý
plot
5. plán kontrolnej činnosti kontrolórky
obce na 2. polrok 2007
6. Štatút krízového stavu Obce Nová
Bystrica
7. Štatút obecnej knižnice v Novej
Bystrici
8. navýšenie rozpočtu obce v príjmovej a
výdavkovej časti o 11.788.000,- Sk
V príjmovej časti na položke 231 43 588.000,- Sk a 322002 111 11.200.000,- Sk a výdavkovej časti
kapitola 0630 a položky 635004 28.000,- Sk, 717002 111 - 11.200.000,Sk a 717002 46 - 560,- Sk
9.
prenájom
miestnosti
/bývalé
kvetinárstvo/ v Dome služieb p. Eve
Vakulovej
10. zriadenie prevádzky tipovacej
kancelárie v reštaurácii Jeleň
11. odpredaj časti pozemku PKN 4702/1
Stanislavovi Halvoníkovi, bytom Nová
Bystrica 672, v cene 70,- Sk/m2 s tým,
že geometrický plán si dá spracovať na
vlastné náklady
12. prenájom 3-izbového bytu Renáte
Čierňavovej od 1. 10. 2007
13. je potrebné ponúknuť p. Sobolovi k
odpredaju pozemky tak, aby obec mala
ucelenú parcelu
14. Irenu Pavelkovú do redakčnej rady
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15. odpredaj nehnuteľnosti č. p. 209 na
PKN 378/1 378/2 a 379 Záhrada
16. opravu cesty u Cádrika /smerom k
Maluniakovi a Kulichovi/
17. odvoz TKO 2x do mesiaca

C/neschvaľuje
- zmenu štruktúry riadenia obce - za
Radôšťan,
Držiaková,
Chovanec,
Hulákova, zdržali sa hlasovania Masnicová, Šadibol, Žemel, Jančulová

Rozhovor s pánom farárom
Mgr. Stanislavom Capiakom
(tretia časť)

7. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky ani pripomienky,
starosta obce rokovanie mimoriadneho
obecného
zastupiteľstva
ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Monika Držiaková
Huláková Jana

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

Pán farár, dnes Vám položíme
otázky trošku osobnejšieho
rázu. Radi by sme nazreli do
Vášho súkromia. My, veriaci,
vidíme kňaza väčšinou jednu

hodinu týždenne, keď sme
prítomní na nedeľnej sv. omši.
Nevidíme a nevieme, ako vyzerá
bežný, každodenný život kňaza.
Každý môj deň je iný ako ostatné.
Stabilnú
kostru
každého
kňazského dňa tvorí sv. omša –
sprítomňovanie Kristovej obety za
spásu ľudí. Bez nej by kňaz ani
nebol kňazom v tesnom slova
zmysle,
ale
napríklad
iba
kazateľom, pastorom, vodcom,
reprezentantom cirkevnej obce.
Slávievam ju každý deň, a to aj
vtedy, keď idem voľakde na
dlhšiu
návštevu
alebo
na
dovolenku. Ďalším dôležitým
a stabilným prvkom môjho dňa je
modlitba breviára, rozložená na
celý deň. Iným, nie menej
potrebným,
je
meditácia,
súkromná poklona k Najsvätejšej
sviatosti oltárnej a modlitba sv.
ruženca.
Každý
deň
si
pripravujem aj krátku kázeň, a to
v písomnej forme, aby som si bol
istý, že Vám pri sv. omši poviem
iba to, čo som Vám plánoval
povedať, alebo preto, aby som bez
papiera nekázal príliš dlho.

Novobystrický hlásnik
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Čo sa vo Vašom dennom režime
neopakuje každý deň, ale skôr
raz za čas?
Raz za mesiac chodievam na
kňazskú „rekolekciu“. Je to
stretnutie
všetkých
kňazov
dekanátu (10 farností) spojené
s duchovnou
meditáciou,
prednáškou,
diskusiou
a spoločnou modlitbou breviára.
Dvakrát do roka chodievam na
niekoľkodňovú kňazskú formáciu
do Nitry, ako aj na duchovné
cvičenia pre kňazov. V Advente,
Pôste,
pred
prvými
sv.
prijímaniami
a birmovkami
chodievam na celodňové sv.
spovede takmer po celom
dekanáte.
Vyučujete
výchovu?

aj

náboženskú

Áno, na obidvoch školách, ale iba
tretiakov, kvôli príprave na 1. sv.
prijímanie, a vo Vychylovke aj
štvrtákov. Ostatné triedy učí pani
katechétka.
Mohli by ste niečo povedať
o časovom rozvrhu Vášho dňa?
Aby
som
neteoretizoval,
predstavím rozvrh bežného utorka
v priebehu
školského
roka.
Vstávam o 6.30 hod.. Nasleduje

ranná toaleta, krátky 10 minútový
telocvik, 7.00 hod.- modlitba
breviára a meditácia, 7.20 hod. –
raňajky, 7.35 hod. - náboženstvo
na Základnej škole Nová Bystrica,
9.35 hod. – náboženstvo na škole
vo Vychylovke, 11.00 hod. internet a prehľad dennej tlače,
11.30 hod. – obed, 12.00 hod obedňajšia modlitba breviára,
13.00 hod. – vybavovanie
úradných záležitostí mimo fary
(pošta, obecný úrad, banky atď.),
16.30 hod. – spovedanie, 17.00
hod. - sv. omša, 17.30 hod. –
vybavovanie stránok na farskom
úrade, 18.00 hod. – večera, 18.30
hod. - modlitba sv. ruženca
a večerný breviár, 19.00. hod –
televízne noviny, 20.00 hod. –
príprava kázne na ďalší deň, 21.00
hod. – štúdium literatúry, 21.30
hod. – večerná toaleta, 22.00 hod.
– spánok.
A aká je Vaša nedeľa?
Zhruba takáto: budíček o 6.00
hod., toaleta, telocvik, raňajky,
7.00 hod. - breviár a meditácia,
7.30 hod.- spovedanie, 8.00 hod. –
sv. omša, vybavovanie stránok na
fare, 10.30 hod. - spovedanie,
11.00 hod. – sv. omša, 12.00 hod.
návšteva v rodinách s obedom,
14.30 hod. – obedňajší breviár,
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15.00 hod. – prechádzka, 18.00
hod. a 19.00 hod. – náuky pre
snúbencov, 20.00 hod. – sv.
ruženec (ak nebol predtým
v prírode),
večerný
breviár,
príprava kázne na pondelok, 21.00
hod. – televízny program, 22.00
hod. – toaleta a spánok.

prítomnosti.
Dokonca
vyhľadávam samotu. Myslím si,
že človek, ktorý pracuje s ľuďmi
(učiteľ, úradník, kňaz atď.)
najlepšie odpočíva, keď je na
chvíľu sám, ale to nemusí byť
pravidlo. Záleží aj od jeho
povahy.

Viete aj rekreovať?
odpočívate?

Ako

A ako sa cítite v spoločnosti
ľudí?

Takmer každý druhý deň idem na
prechádzku do prírody na 2-3
hodiny,
samozrejme
zo
zdravotných
dôvodov.
Najčastejšie idem do nášho lesa (v
lete a jeseni na hríby!), ale
niekedy aj mimo našej farnosti.
Raz do týždňa v spoločnosti
bratov – kňazov, ale väčšinou
sám.

Veľmi dobre. Som rád, keď ma
jednotlivé rodiny volajú na
návštevu,
na
posvätenie
obnoveného
domu,
čo
je
nezriedka spojené aj so spoločným
obedom, najmä cez víkend. Pritom
to nemusí byť iba v zime, na
Vianoce. Áno, chcel by som Vás
trošku vyzvať a vyprovokovať
k tomu, aby ste ma volávali aj
teraz, v lete! Dom alebo byt
môžem posvätiť hocikedy. Takéto
stretnutie s Vami u Vás doma je
pre mňa jedinečná príležitosť
postupne
spoznať
farnosť
a farníkov.

Chodievate aj na dovolenky?
A kde?
Áno. Snažím sa každý rok
„vypadnúť“ v kuse na 2 - 3
týždne.
Niekedy
som
na
Slovensku, ale už som bol aj
v zahraničí
(Poľsko,
USA,
Taliansko, Svätá Zem).
Nebojíte sa samoty?
Mám rád samotu. Najlepšie
odpočívam, keď som sám v Božej

Kde máte rodinu? Navštevujete
sa?
Môj otec už nežije 20 rokov.
Zomrel mi tesne po vysviacke.
Mama žije s mojou najmladšou
sestrou v Chyžnom na Orave. Sme
šiesti súrodenci. Tri sestry bývajú

Novobystrický hlásnik

v rodnom
Chyžnom,
jedna
v Poľsku a brat v USA. Mama
bola u mňa už dvakrát, aj dve
sestry s rodinami. Ja chodievam
k mame raz - dvakrát v mesiaci. Je
to pomerne blízko – cez Oravskú
Lesnú mám domov okolo 70 km.
Ako sa stravujete?
Pýtate sa na to, čo jedávam?
Všetko! Najradšej tie kysnuté
koláče, ktoré mi často nosievate
na faru. Sú perfektné! Alebo čo
pijem? Tiež všetko! Alebo
presnejšie povedané: skoro všetko.
Nie, nás zaujíma skôr to, kto
Vám varí? Vieme, že nemáte
gazdinú.
Raňajky a večere si hravo spravím
sám. Obedy si
v priebehu
školského roka kupujem v škole.
Mimochodom – tie kuchárky varia
veľmi kvalitne, diétne. Cez
víkendy
–
po
rodinách.
Problematickejšie sú prázdniny.
V týždni idem aj do reštaurácie,
ale najčastejšie si uvarím niečo aj
sám. Viem si uvariť obed.
Neveríte? Niekedy Vás pozvem!

13

14

Novobystrický hlásnik

A kto upratuje faru?
Vy, to znamená farníci. Aj vďaka
tomu sa určite vytvára medzi
Vami vedomie toho, že tak kostol,
ako aj fara sú Vaše, patria Vám
všetkým. Kňaz je medzi Vami iba
„na návšteve“ ako posol Krista
a Cirkvi. Keď jednotlivé „dvory“
upratujú kostol, vždy prídu
upratať aj faru. Som s týmto
systémom veľmi spokojný.
Ktorý
deň
najradšej?

v roku

máte

Zelený štvrtok. Nielen preto, že je
to
začiatok
Veľkonočného
trojdnia, ale aj preto, že je to deň
ustanovenia kňazstva a sv. omše.
Zelený štvrtok je Medzinárodný
deň kňazov.

Ďakujeme za rozhovor
Na otázky redakčnej rady
odpovedal duchovný otec Mgr.
Stanislav Capiak

ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Slávnostné ukončenie školského roka v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Koniec školského roka
pripadol tento rok na 29. júna
2007. Počasie nám prialo a už
od skorých ranných hodín sa
schádzali naši žiaci pred
kostolom, kde v tento deň
bola slávnostná svätá omša
o 8 hodine. Po jej skončení
deti spolu so svojimi učiteľmi
zaplnili školskú chodbu, kde
ich privítal riaditeľ školy,
Mgr. Milan Lalinský. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí
úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom
roku vynikajúce výsledky a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú
prácu.
Triedy, ktoré sa v súťaži o „Najčistejšiu triedu“ umiestnili na
prvých troch miestach na ročníkoch 1-4 a 5-9 boli odmenené sladkou
tortou a vecnými cenami.
Poslednýkrát sa s nami rozlúčili aj naši deviataci. V mene všetkých
sa ku žiakom a učiteľom prihovorila Mirka Šumská, ktorá svojím
poďakovaním nejednému z nás vohnala slzičky do očí. Posledným
zvonením sa rozlúčili so školou, v ktorej strávili plných deväť rokov.
Všetkým žiakom želáme príjemné prežitie celých prázdnin, hlavne
bez chorôb a úrazov, a načerpanie nových síl do budúceho školského
roku.
-ej-
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Rozlúčka s MŠ
29. júna 2007 sa opäť na dva mesiace zatvorili brány škôl, ale
u nás i brána MŠ. Škôlkári prišli ráno s kytičkami kvetov pre svoje pani
učiteľky. Poslednýkrát v školskom roku sa pohrali so svojimi kamarátmi,
pozreli si rozprávky a pri odchode domov dostali balíčky s pastelkami
a sladkosťami. Predškoláci dostali aj pamätný list, ktorý im bude
pripomínať ich pobyt v MŠ.
S MŠ som sa spoločne s predškolákmi po 27 rokoch práce s deťmi
rozlúčila i ja. Ďakujem všetkým deťom, ktoré v priebehu týchto rokoch
navštevovali MŠ za ich lásku, ktorou ma obdarúvali, všetkým rodičom,
ktorí boli vždy ochotní s nami i so mnou spolupracovať a ďakujem
všetkým svojim pedagogickým i nepedagogickým spolupracovníčkam,
s ktorými som tu prežila kus životnej cesty. Boli to pekné roky, na ktoré
budem dlho spomínať.

ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
Koniec roka prežívame oveľa intenzívnejšie ako inokedy. Je to deň,
kedy prinesú naše ratolesti vysvedčenie za celoročnú prácu. Najviac sa
však tešia na dva mesiace vytúžených prázdnin.
Aj my sme ukončili školský rok slávnostne.
Ráno sa žiaci zúčastnili svätej omše v Novej Bystrici. Po jej skončení
sa sústredili v areáli našej ZŠ.
Slávnostný príhovor mal pán riaditeľ Mgr. Znachor, ktorý okrem
iného zhodnotil aj prácu žiakov. Žiaci s najlepším prospechom boli
ohodnotení peknou knihou. Za úspešnú reprezentáciu školy v šk. roku
2006/2007 boli ocenení vecnými cenami. Knihy a vecné ceny žiakom
venovalo ZRŠ. V závere pán riaditeľ poďakoval všetkým pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom za aktívnu prácu počas školského roka
a žiakom poprial, aby načerpali nové sily do budúceho školského roka
počas prázdnin.
Po slávnostnom príhovore prišiel čas, keď sa s nami rozlúčili aj
deviataci.
Poďakovali všetkým vyučujúcim i nepedagogickým zamestnancom
za starostlivosť počas rokov, ktoré prežili na tunajšej škole.
Ôsmakom prenechali žezlo najstarších žiakov a všetkým žiakom
popriali mnoho úspechov v ďalšej školskej práci.
Prajeme im, aby šťastnou nohou vykročili do novej etapy svojho
života.
Mgr. Anna Borisová

Mgr. Eva Joneková
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Rodáci zaniknutých obcí Harvelka
a Riečnica po roku opäť doma
Pokračovanie zo strany č.1

Jeho
Excelencia
Mons.
Viliam Judák vo
svojom
príhovore
okrem iného povedal,
že:
„...každoročné
stretnutia
mu
pripadajú ako návrat
syna, či dcéry po
dlhšom
čase
do
rodiny,
kde
starostlivý otec, či
matka pozrie na
svoje dieťa, s láskou
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Kováčovci z Novej Bystrice, folklórny súbor zo Zborova nad Bystricou,
súbor Flajšovan z Oravskej Lesnej, Heligonkári a Polianka zo Starej
Bystrice.
Na pamiatku si mohli účastníci stretnutia zakúpiť nástenný
kalendár Riečnica a Harvelka Roku Pána 2008, v ktorom sú okrem iných
záberov aj fotografie z predchádzajúcich stretnutí. Mnohí sme sa v ňom
našli. Poľovnícka spoločnosť Riečnica od skorého rána varila chutný
guláš a klobásy. Taktiež rozložila stany pre prípad nepriaznivého počasia.
Keďže bolo postarané o zábavu i občerstvenie aj počasie sa nakoniec
umúdrilo, rodáci si mohli zaspomínať a tešiť sa z prítomnosti svojich
bývalých susedov a spolurodákov do neskorých hodín. Tí najvytrvalejší
mohli pokračovať vo svojej radosti zo stretnutia i v sále Kultúrneho domu
v Novej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnilo približne 2 500 rodákov.

ho víta a skúma, čo mu svet dal a čo mu zobral.“
Jeho Excelencia Mons. Jozef Viktor Adamec okrem obáv, či mu
budeme rozumieť a poďakovania Otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi
za pozvanie vo svojom príhovore povedal: „ ...Vaši predkovia putovali do
Spojených štátov ale nezabúdali, že dom majú tu. Ďakujem vám za to, že
ste nám poslali vieru a povzbudzujem vás, aby ste aj naďalej rozumeli,
cítili, verili, že náš skutočný dom je inde a to v kráľovstve nebeskom.“
Starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas odovzdal Mons.
Jozefovi Viktorovi Adamcovi pamätnú plaketu obce.
Po slávnostnej svätej omši nasledoval kultúrny program, v ktorom
vystúpil folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ľudová hudba

Starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas pri odovzdávaní pamätnej plakety
obce Mons. Jozefovi Viktorovi Adamcovi.

Mgr. Eva Joneková
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Novobystričania na celonárodnej cyriometodskej púti v Nitre
„Úcta
k našim
vierozvestcom a zároveň
spolupatrónom Európy
k sv.
Konštantínovi–
Cyrilovi
a Metodovi,
ktorí sa stali učiteľmi
nášho národa, je aj po
dlhých stáročiach , ktoré
nás delia od ich života,
na Slovensku stále živá
a pretrvávajúca. Cyrilometodská
tradícia
a z toho
vyplývajúce
kresťanské hodnoty formovali dejiny slovenského národa doma i mimo
jeho hraníc. Živú cyrilo-metodskú úctu je preto možné sledovať
i u zahraničných Slovákov, ktorí sa k nej hrdo hlásia. Plným právom je
teda na Slovensku 5. júl vyhlásený za štátny sviatok a z rozhodnutia KBS
sa v Nitre každoročne v daný deň koná celonárodná cyrilo-metodská
púť.“- píše vo svojej pozvánke Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup,
starostovi Obce Nová Bystrica Milanovi Kotvasovi pri tejto príležitosti.
Keďže bol na púť Obecným úradom v Novej Bystrici ponúknutý
zájazd autobusom a nebol záujem, tí, ktorí ísť chceli, sa rozhodli ísť
vlastnými autami.
V Nitre sa pútnici zúčastnili slávnostnej bohoslužby, ktorá sa
konala v areáli Nitrianskeho hradu a ktorú celebroval Jeho Excelencia
Mons. Jozef Viktor Adamec, biskup slovenského pôvodu.
Po svätej omši nasledovalo slávnostné otvorenie diecézneho
múzea kresťanskej kultúry.
Po ukončení slávnosti boli naši účastníci púte prijatí u Otca
biskupa Viliama Judáka a riaditeľa biskupského úradu Štefana Valu, kde
sa stretli s viacerými poprednými osobnosťami cirkevného a politického
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života. V biskupskej rezidencii sa zúčastnili aj na slávnostnom pohostení.
Posedenie spestrila ľudová hudba Kováčovci, ktorá zožala veľký úspech u
všetkých prítomných hostí.

V roku 2004 obdržala ľudová hudba Kováčovci od expremiéra Mikuláša Dzurindu
20 000,- Sk na nákup hudobných nástrojov. Pri tejto príležitosti sa mu osobne
poďakovali. Mikuláš Dzurinda im zároveň prisľúbil ďalší finančný príspevok.

Na základe rozhovoru so starostom obce Milanom Kotvasom
spracovala Mgr. Eva Joneková

Najrýchlejšia kosa
Dňa 8. júla 2007 sa v Múzeu kysuckej dediny konala celoslovenská súťaž
v „ Kosení trávy “. Na tejto peknej akcii sa zúčastnilo 23 súťažiacich.
Súťažilo sa v troch kategóriách : ženy, muži do 40 rokov a muži nad 40
rokov.
Našu obec zastupoval 1 kosec, Radoslav Švec, ktorý vo svojej
kategórii obsadil 6. miesto, za čo mu patrí pochvala, lebo súťažil po
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prvýkrát. Nebál sa postaviť medzi takých koscov, ako bol Dr. Janoška
z Pohorelej a mnoho ďalších, ktorí majú s takouto súťažou už nejaké
skúsenosti.
Verím, že na budúci rok naberú odvahu viacerí chlapci a podporia aktivity
Kysuckého skanzenu.
Ďakujem p. starostovi M. Kotvasovi za jeho podporu pri súťaži.
Ako porotca si zastal svoju úlohu veľmi zodpovedne. Tiež daroval 3 ceny
pre súťažiace ženy, lebo s ich účasťou sme ani nerátali.
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13.00. hod

15.00. hod
17.00. hod
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Prestávka turnaja
Zápas „ Starí páni“ N. Bystrica – „Starí páni“ Oravská
Lesná
Zápas o 3.miesto
Finálový zápas

Po finálovom zápase prebehne vyhodnotenie turnaja a odovzdanie
cien starostom obce Milanom Kotvasom.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov futbalu !

Bc. Kotvasová Helena
vedúca Múzea kysuckej dediny

Strelectvo

Futbal

24.6.2007 sa na strelnici v Domaníži uskutočnil verejný strelecký
pretek o pohár predsedu RgO SPZ Považská Bystrica. Strelci strieľali na
terče srnca a líšky malokalibrovkou a na terč diviaka jednotnou strelou
z brokovnice. Z Novej Bystrice poľovníkov úspešne reprezentovali
Kristek Miroslav, Griga Ľubomír a Kultán Jozef, keď družstvo RgO
Kysuce obsadilo 1. miesto.
Jozef Kultán

Dňa 22.7.2007 sa na futbalovom ihrisku v Novej Bystrici uskutoční
1.ročník futbalového turnaja „O putovný pohár starostu obce Nová
Bystrica“.
Turnaja sa zúčastnia mužstvá:
Pokrok Stará Bystrica
TJ Rajcza
OŠK Rudina
TJ Slovan Nová Bystrica
Program turnaja:
9.00. hod
9.30. hod
11.30. hod

Otvorenie turnaja
1. zápas
2. zápas

Poďakovanie
Ďakujem všetkým organizátorom a účastníkom stretnutia rodákov
v Riečnici za hojnú účasť a dôstojnú reprezentáciu Obce Nová Bystrica,
o čom svedčí aj vrúcne poďakovanie biskupa Mons. Jozefa V. Adamca,
ktoré mi osobne tlmočil.
Milan Kotvas
starosta obce Nová Bystrica
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Ďakujeme Lukášovi Pastvovi, členovi našej redakčnej rady, ktorý
z pracovných dôvodov končí svoje pôsobenie v nej.
„Lukáško, ďakujeme Ti za Tvoj čas, spoluprácu, priateľstvo a milý
humor. Nech sa Ti darí v pracovnom i súkromnom živote. Dúfame, že sa
z Teba stane náš čitateľ ale aj prispievateľ.“
Redakčná rada

Ďakujeme Janke Hulákovej, majiteľke Kvetinárstva v Novej Bystrici
a riaditeľovi ZŠ s MŠ Nová Bystrica Mgr. Milanovi Lalinskému za
darovanie kvetov na výsadbu a skrášlenie priestoru pred OÚ v Novej
Bystrici.
OÚ Nová Bystrica
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50 rokov
Júl 2007
Ján Bisaha
Emil Bisaha
Anna Chrenová
Veronika Čierňavová

60 rokov
Júl 2007
Štefan Hruška
Veronika Baníková
Oľga Borisová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)
70 rokov
Narodenie dieťaťa
Karin Cabadajová, nar. 9.6.2007
- rodičia Miroslav a Alena, Nová Bystrica č.162

Júl 2007
Anna Plazáková
Štefánia Slučiaková

Nad 80 rokov
Strieborný sobáš (25 rokov)
Ľubomír Jonek a Viera, rod. Čierňavová

40 rokov
Júl 2007
Helena Hanidžiarová
Peter Janíček
Vladimír Kulich

Júl 2007
Anna Kubatková (88)
Paulína Chmurčiaková (83)
Františka Šumská (82)
František Fedor (81)

Všetko dobré
jubilantom praje
redakčná rada.
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Pani ANNA CHRENOVÁ, rod Frančiaková
Prajeme Ti veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo jej je málo
a všetko naj, aby žiť za to stálo.
K Tvojmu sviatku všetko najlepšie praje
manžel, syn, dve dcéry, zať. Vnúčatá posielajú pusinku.

Dostanú sa do Guinnesovej knihy rekordov?
Dňa 14.7.2007 sa pod záštitou OÚ Nová Bystrica a ĽS-HZDS bude stavať
a páliť vatra zvrchovanosti pred OÚ v Novej Bystrici. Touto vatrou sa
pokúsia o zápis do Guinnesovej knihy rekordov. Jedným z hostí bude aj
podpredsedníčka NR SR p. Anna Belousovová.
Program:
- 17.00 h
- 19.30 h
- 20.00 h
- 21.00 h

Kultúrny program - vystúpenie ľudových súborov
Príhovor hostí
Zapálenie vatry
Ľudová veselica a občerstvenie

Usporiadatelia srdečne pozývajú všetkých občanov, aby ich prišli
podporiť svojou prítomnosťou.

Odvoz komunálneho odpadu (popolnice)
10. júl 2007
7. august 2007
4. september 2007

Udychčaný mladý poštár príde k dedkovi s dôchodkom a hovorí:
„Dedo! Už ma nebaví chodiť každý mesiac za vami na samotu, 18 km od
dediny!“
Dedko na to: „Neštvi ma, lebo si objednám dennú tlač!“

Babka ochorie, a tak k nej zavolajú lekára. Keď doktor odíde, babka
pootvorí jedno oko a znepokojene sa pýta:
„Kto to bol?“
„Lekár, babka, lekár,“ odvetia jej.
„Aha...“ upokojí sa babka, „hneď sa mi zdalo, že na farára si moc
dovoľuje.“

Ide dedko s babkou po lese a zrazu dedko hovorí:
„Babka, vyzliekaj tepláky!“
„Ale dedko, tu a teraz?“
„Nepýtaj sa tak hlúpo a vyzliekaj!“
Babka si teda vyzliekla tepláky, dedko jej ich vytrhne z ruky, oblečie si
ich a hovorí:
„Ej, ale sa ochladilo.“
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Syn si trpezlivo vypočul otcovo dlhé kázanie a napokon povedal:
„Otec, veď aj vy ste v mladosti dostávali v škole päťky, vyfajčili prvú
cigaretu, opustili rodičovský dom a priviedli na svet deti. Prečo by sme to
nemali robiť aj my?“
„Nehovorím, že nemôžete. Lenže vy to robíte v opačnom poradí.“

Ide žena z nákupu. V jednej ruke 3 tašky, v druhej ruke 3 tašky a oproti
nej ide chlapík v čiernom dlhom kabáte. Zastaví sa pri nej, roztiahne
kabát, a žena:
„Do kelu, vajcia som zabudla kúpiť!“

Zabavte sa so Sudoku
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Rady do kuchyne
Mlieko pri varení nevykypí, ak okraj hrnca potriete tukom.
Mlieko uchováme v lete dlhšie, keď pri varení pridáme doň sódu
bikarbónu.
Ak sa pri varení popálite, ihneď si popálené miesto potrite horčicou a
nechajte zaschnúť. Nevytvoria sa pľuzgiere a rana nie je červená.

Dobrá rada nad zlato
Liatinové predmety dobre vyčistíme cibuľou.
Cibuľou namočenou v liehu môžeme čistiť pozlátené rámy.

Viete, že?
Kašička z kuchynskej soli a octu je osvedčeným prostriedkom na čistenie
medených nádob.
Komáre vám nebudú zo záhrady lietať do domu, ak na okno postavíte
fľaštičku naplnenú klinčekovým olejom.
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